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Góp Ý Về Hiến Pháp

Nhà nước muốn nghe góp ý về Hiến Pháp? Đúng như vậy, ít ra là hình thức như thế.
Báo Dân Việt
có bản tin “Góp ý sửa đổi hiến pháp 1992: Lấy ý kiến Việt kiều, trí thức,” trong đó cho biết: “Ngày
3.1, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số
38/2012 của Quốc hội về việc tổ chức, lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm
1992...”
Thậm chí, theo ý nhà nước, là sẽ lắng nghe toàn diện “”Không được bỏ sót ý kiến nào,”
theo báo Tiền Phong.
Bản tin này viết:
“Ngày 3-1-2013, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam (UBTƯ MTTQ) là cơ quan đầu tiên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của
Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự góp
mặt của nhiều bậc lão thành đại diện nhiều tổ chức nghề nghiệp xã hội.
Theo ông Vũ Trọng Kim,
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam, sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là nhiệm vụ quan
trọng của cả hệ thống chính trị nói chung và mặt trận tổ quốc nói riêng, nhằm huy động tâm huyết,
trí tuệ của nhân dân, tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân.
Việc tổ chức phải được tiến hành dân
chủ, công khai, khoa học; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Việc góp ý sửa đổi
sẽ tập trung vào nội dung về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà
nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp....
Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội
Luật gia Việt Nam cho rằng, trong điều kiện Hiến pháp chưa thể thông qua trưng cầu dân ý trực tiếp
thì Mặt trận là tổ chức thích hợp nhất để làm việc này vì có cơ sở từ thôn xã bản làng tới các cơ
quan trung ương.
Đây là kế hoạch kịp thời giúp các cơ quan tổ chức dựa vào đó xây dựng kế
hoạch cụ thể của mình. Tuy nhiên cần phải thực hiện làm sao để không hình thức.
Phải phát huy
sự dân chủ, thẳng thắn. Kế hoạch lấy ý kiến chỉ từ nay tới hết tháng 3. Hội Luật gia Việt Nam chủ
trương tổ chức hội nghị ngày 10-1 và trong 3 tháng tới sẽ tổ chức hội thảo tại 3 miền Bắc - Trung Nam để lấy ý kiến hội viên về việc sửa đổi Hiến pháp và sẽ tập trung vào các vấn đề: làm sao Hiến
pháp đảm bảo được quyền dân chủ của dân trong việc tham gia xây dựng đất nước; qua đó, việc
xây dựng thể chế là rất quan trọng. Thể chế đó phải tinh gọn, hiệu lực và phát huy hiệu quả giải
quyết các bức xúc của người dân. Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm
UB Kinh tế kiêm Phó trưởng Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho rằng, cách thức lấy ý kiến
sẽ quyết định nội dung của Hiến pháp sửa đổi...”(hết trích)
Nghĩa là, không bỏ sót ý kiến nào? Từ
bất kỳ thành phần nào? Đúng vậy, chỉ thị nhà nước là như thế. Bản tin còn nói là chưa thể trưng cầu
dân ý... Kỳ lạ, sao lại cấm trưng cầu dân ý?
Tuy nhiên, vì nhà nước đã hỏi, nơi đây xin trình lên
phần góp ý của người tù lương tâm Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, trích từ trang Tự Điển Bách Khoa
Wikipedia. Như sau: “Yêu cầu sửa đổi Hiến pháp Chế độ đa đảng là điều mà Hiến pháp Việt Nam
chưa bao giờ cấm và bản thân Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, đã chủ trương
và thực hiện.. Cù Huy Hà Vũ
Vào ngày 19 tháng 6 năm 2010, trong bài phỏng vấn của Đài Tiếng
nói Hoa Kỳ (VOA) do phóng viên Huy Phương thực hiện, Cù Huy Hà Vũ đã nêu ra yêu cầu xóa bỏ
điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (mới được thêm vào năm 1992), và nói
một vài điều đáng chú ý như sau:
Nguyên nhân của quái trạng pháp luật ở Việt Nam chính là sự
độc quyền lãnh đạo đất nước của Đảng cộng sản được Hiến pháp ghi ở Điều 4.
Tòa án không dám
xử quan chức chính quyền, Quốc hội không dám giải tán Chính phủ tham nhũng và yếu kém là vì cả
Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp chỉ là công cụ cai trị của Đảng cộng sản chứ không phải là công cụ
quản lý quốc gia, quản lý xã hội của nhân dân.
Với truyền thống mỵ dân bằng ngôn từ, ban lãnh
đạo Đảng cộng sản đã sáng tác ra một công thức gồm ba vế hòng thay thế Tam quyền phân lập: đó
là "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ".
"Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
Nhân dân làm chủ" thực chất là "Đảng lãnh đạo, Đảng quản lý, Đảng làm chủ". Vậy nói thể chế
chính trị ở Việt Nam không phải là chế độ dân chủ mà là chế độ toàn trị bởi Đảng cộng sản là tuyệt
đối chính xác!
Quốc Hội Việt Nam gọi là do dân bầu nhưng thực tế là do Đảng cộng sản chọn sẵn.
Thực vậy, tuyệt đại đa số những người tự ứng cử, tức không do đảng chọn, đều bị ban tổ chức bầu
cử loại bỏ ngay từ vòng ngoài bằng những thủ đoạn có thể nói vô liêm sỉ nhất.
Không có Đảng
cộng sản Việt Nam thì Độc lập dân tộc và Thống nhất đất nước vẫn cứ đến với người Việt Nam như
lịch sử đã minh chứng trong suốt hai nghìn năm qua... Chắc chắn, Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang

